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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup  

untuk kelangsungan hidupnya. Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang 

dikonsumsi, kata ini seringkali digunakan dalam pengertian yang lebih sempit 

untuk menunjuk ke minuman beralkohol. Pada umumnya manusia mengkonsumsi 

air putih yang bersih, jernih dan steril sebagai minuman utama untuk dikonsumsi. 

Minuman bagi manusia mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya 

adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi, minuman 

juga harus memberikan pengaruh yang menyehatkan bagi manusia, oleh karena 

itu minuman harus terjaga kualitasnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari 

penyakit akibat suatu olahan minuman, terlebih lagi minuman yang mengandung 

bahan pengawet. 

Definisi minuman menurut Winarti 2006, adalah segala sesuatu yang dapat 

dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Minuman umumnya berbentuk 

cair, namun ada pula yangberbentuk padat seperti es cream atau es lilin. Minuman 

yang menyehatankan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi dan dapat 

menghilangkan rasa haus dan dahaga juga mempunyai efek menguntungkan 

terhadap kesehatan. 

Minuman ringan didefinisikan sebagai minuman tidak beralkohol yang 

mengandung sirup, esense, atau konsentrat buah yang dicampur dengan air atau 

air karbonat (carbonated water) dengan proporsi tertentu (Thorner, Herzberg, 
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1978). CODEX General Standard for Food Additives Online Database (2009) 

menggolongkan minuman ringan menjadi beberapa kategori, yaitu air minum, jus 

buah dan sayur, nektar buah dan sayur, minuman bercita rasa, termasuk minuman 

berenergi, minuman berelektrolit, kopi, teh, minuman herbal, minuman sereal dan 

minuman dari biji – bijian termasuk biji coklat. 

Salah satu contoh minuman yang bermanfaat bagi kesehatan adalah teh, 

minuman ini mengandung tannin dan phenol yang berperan sebagai antioksidan, 

senyawa ini dapat mencegah radikal bebas, adapun minuman yang juga 

menyehatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu minuman simplisia atau 

minuman berbahan herbal. 

Di Indonesia minuman simplisia merupakan jenis minuman yang digemari 

oleh banyak kalangan. Minuman simplisia adalah minuman dari bahan alami yang 

belum mengalami pengolahan apapun, hanya berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Minuman simplisia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah 

minuman simplisia temulawak, beras kencur dan minuman simplisia kunyit asam, 

tetapi tidak hanya ketiga jenis tumbuhan itu saja yang dapat dijadikan minuman, 

daun kopi juga dapat diolah menjadi minuman simplisia daun kopi (Freddy, 

2012). 

Pada daun kopi mengandung senyawa bioaktif saponin, flavonoida, tannin, 

phenol dan vitamin C, daun ini juga banyak manfaatnya, antara lain berkhasiat 

untuk penyegar badan ini, sebagai penangkal radikal bebas karena mengandung 

senyawa antioksidan (Wenny, et al., 2013). Daun ini juga memiliki tannin yang 

lebih besar dibandingkan pada daun teh (Camelia sinensis), yang telah diketahui 
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hanya memiliki 1% – 4% kafeine, 7% – 15 % tanin dan sedikit minyak atsiri 

(Kartasapoetra, 1992; Freddy, 2012), dalam penelitian ini senyawa bioaktif yang 

diteliti hanya tannin, phenol dan vit. C karena ketiga senyawa ini memiliki 

peranan sebagai antioksidan, tetapi belum diketahui daun kopi jenis apa yang 

memiliki senyawa bioaktif paling besar. 

Pada umumnya masyarakat mengenal sajian kopi hanya berupa minuman 

kopi saja, tetapi sebenarnya bukan hanya biji kopi saja yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat, tetapi sebenarnya daun kopi dapat dimanfaatkan sebagai 

minuman yang menyehatkan. Menurut Aaron dan Claudine, Spesialis Gizi 

mengungkapkan, daun kopi mengandung tingkat antioksidan yang dapat melawan 

kanker ganas dibandingkan dengan kita mengkonsumsi kopi atau teh. Daun ini 

baik untuk menurunkan berbagai risiko penyakit, bahkan neuron di dalam otak 

terlindungi jika kita mengonsumsinya, banyak sekali manfaat dari daun kopi 

berguna untuk kesehatan manusia (Medicaldaily, 2013) sehingga daun kopi dapat 

digunakan menjadi minuman simplisia daun kopi. 

Salah satu cara menjaga kualitas minuman simplisia daun kopi sebelum 

pengolahan adalah dengan cara blansing, blansing bertujuan untuk menginaktifasi 

enzim menurunkan aktifitas bahkan mematikan mikroorganisme serta dapat  

meningkatkan kualitas karakter sensoris (Sebayang, 2005; Musdalifah, 2012). 

Disamping daun kopi dapat digunakan menjadi minuman simplisia, 

melalui penelitian ini daun kopi diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi salah 

satu sumber belajar biologi dalam lingkup pendidikan, karena menurut (Sadiman, 

Arief, 2004; M. Siddik, 2013) sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 
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dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, 

teknik, dan suatu tempat. 

 Dari beberapa latar belakang diatas, akan dilakukan penelitian tentang 

tentang kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, vitamin C) dan karakteristik 

sensoris (warna, aroma, rasa) minuman simplisia daun kopi robusta (Coffea 

canephora), daun kopi arabika (Coffea arabika) dan daun kopi liberika (Coffea 

liberica). 

1.2.Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, 

vitamin C) dan karakteristik sensoris (warna, aroma, rasa) pada minuman 

simplisia daun kopi robusta (Coffea canephora), daun kopi arabika 

(Coffea arabika) dan daun kopi liberika (Coffea liberica)? 

2. Apakah ada perbedaan kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, 

vitamin C) dan karakteristik sensoris (warna, aroma, rasa) setelah diberi 

perlakuan blansing pada minuman simplisia daun kopi robusta (Coffea 

canephora),daun kopi arabika (Coffea arabika) dan daun kopi liberika 

(Coffea liberica)? 

3. Jenis simplisia daun kopi dan perlakuan blansing apa yang paling baik 

kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, vitamin C) dan karakteristik 

sensoris (warna, aroma, rasa) untuk digunakan menjadi minuman 

minuman simplisia daun kopi? 

4. Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi SMA? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, 

vitamin C) dan karakteristik sensoris (warna, aroma, rasa) pada minuman 

simplisia daun kopi robusta (Coffea canephora),daun kopi arabika (Coffea 

arabika) dan daun kopi liberika (Coffea liberica). 

2. Mengetahui perbedaan kandungan senyawa bioaktif (tannin, phenol, 

vitamin C) dan karakteristik sensoris (warna, aroma, rasa) setelah diberi 

perlakuan blansing pada minuman simplisia daun kopi robusta (Coffea 

canephora), daun kopi arabika (Coffea arabika) dan daun kopi liberika 

(Coffea liberica). 

3. Mengetahui jenis simplisia daun kopi dan perlakuan blansing terbaik 

untuk digunakan menjadi minuman simplisia daun kopi. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

menjadi sumber belajar Biologi melalui analisis SK-KD pada materi 

pemanfaatan sumber daya alam. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademis 

1. Memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa daun kopi 

mempunyai kandungan/ senyawa yang menghasilkan antioksidan 

tinggi. 
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2. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang 

kandungan dan manfaat daun kopi (Coffea sp.) 

3. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan senyawa lain yang terkandung dalam daun kopi (Coffea sp.) 

1.4.2. Manfaat klinis 

 Sebagai wacana bahwa minumansimplisia daun kopi (Coffea sp.) memiliki 

banyak manfaat dan kaya akan antioksidan. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang daun kopi (Coffea sp.) 

memiliki antioksidan tinggi dan memberikan informasi sajian nutrisi baru untuk 

masyarakat kedepannya. 

1.5.Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis kandungan senyawa bioaktif 

(tannin, phenol, vitamin C) dan karakteristik sensoris (warna, aroma, 

rasa) minuman simplisia daun kopi robusta (Coffea canephora), daun 

kopi arabika (Coffea arabika) dan daun kopi liberika (Coffea liberica). 

2. Sampel daun kopi yang digunakan untuk minuman simplisia daun kopi 

adalah daun kopi robusta (Coffea canephora), daun kopi arabika 

(Coffea arabika) dan daun kopi liberika (Coffea liberica) yang berada 

dibagian pucuk dari tiga tangkai daun teratas dan berasal dari 

perkebunan kopi Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten 

Malang.  
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1.6.Definisi Istilah 

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa 

untuk meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan 

pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti 

kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan 

suatu zat dalam cuplikan (Wikipedia, 2013). 

2. Simplisia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai makanan, 

minuman atau obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga 

dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan 

(Krisyanella, et al., 2011). 

3. Karakter sensoris adalah pencitraan dari suatu objek yang dinilai  

menggunakan indera manusia seperti penglihatan (mata), penciuman 

(hidung), pengecap (lidah) dan peraba (kulit). Karakter sensori yang 

diamati adalah warna, aroma dan rasa (Muhammad, 2012). 

4. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai efek fisiologis 

dalam tubuh yang berpengaruh positif terhadap kesehatan manusia. 

Peran senyawa bioaktif dalam tubuh diperoleh jika senyawa tersebut 

mencapai lokasi aksinya (Annonymous, 2013). 


